
Pengantar 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang 

Pengaruh Komitmen pada Tujuan, Karakteristik Personal, dan Faktor 

Situasional Terhadap Independensi Anggota Tim Peneliti Instansi Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu/ Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kabupaten/Kota di 

Indonesia. 

Demi tercapainya tujuan penelitian ini maka peneliti memohon kesediaan 

Bpk/Ibu/Sdr untuk membantu mengisi daftar pertanyaan yang telah 

disediakan. Sudilah kiranya Bpk/Ibu/Sdr mengisi kuesioner tersebut sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

kesediaan Bpk/Ibu/Sdr yang telah meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner ini dan peneliti memohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak 

berkenan di hati Bpk/Ibu/Sdr. 

Setiap Jawaban Bpk/Ibu/Sdr berikan akan merupakan bantuan yang tidak 

ternilai besarnya bagi penelitian ini. 

 

 

 

 

              Hormat saya, 

         Peneliti 

            Yunika Wahyu A. 

 



 
 

 

Nama lengkap  :  

Alamat  :  

 

Untuk semua pertanyaan Bapak/Ibu/Sdr cukup memberi tanda silang ( X) pada kolom 

yang telah disediakan. 

 

 
 

  
 
Keterangan jawaban: 

SS = Sangat Setuju         ATS = Agak Tidak  Setuju 

S = Setuju          TS =  Tidak Setuju 

AS = Agak Setuju         STS = Sangat Tidak Setuju 

ASTS = Antara Setuju dan Tidak Setuju 

 

INDEPENDENSI 

NO PERTANYAAN STS TS ATS ASTS AS S SS

 Ikatan keuangan dan Hubungan 
usaha dengan PTSP/PTSA yang 
sedang diperiksa. 

       

1. Anda pernah mengerjakan proyek dari 
PTSP/PTSA yang sedang anda 
periksa.  

       

2. Anda sedang  mengerjakan proyek 
dari PTSP/PTSA yang sedang anda 
periksa. 

       

3. Anda sedang tidak mengerjakan 
proyek dari PTSP/PTSA yang sedang 
anda periksa. 

       

4. Anda sedang mengikuti tender yang 
dilelang oleh PTSP/PTSA yang 
sedang anda periksa. 

       

 Pemberian Jasa Konsultasi        



 
 
 
 
KOMITMEN PADA TUJUAN 

Manajemen. 
5. Anda pernah menjadi konsultan 

manajemen PTSP/PTSA yang sedang 
anda periksa. 

       

6. Anda sedang menjadi konsultan 
manajemen PTSP/PTSA yang sedang 
anda periksa. 

       

7. Anda sedang tidak menjadi konsultan 
manajemen PTSP/PTSA yang sedang 
anda periksa. 

       

 Hubungan Keluarga & Daerah Asal        

8.  Anda berasal dari daerah yang sama 
dengan PTSP/PTSA yang sedang anda 
periksa. 

       

9. Anda pernah tinggal di daerah yang 
sama dengan PTSP/PTSA yang 
sedang anda periksa. 

       

10. Anda memiliki keluarga yang sedang 
bekerja  di PTSP/PTSA yang sedang 
anda periksa. 

       

11. Anda memiliki teman baik yang  
sedang bekerja  di PTSP/PTSA yang 
sedang anda periksa. 

       

 Independensi Dalam Kenyataan        

12. Dalam melaksanakan pemeringkatan 
anda bebas dari pengaruh pihak lain. 

       

13. Penting bagi anda bersikap sangat 
jujur dalam tugas profesional anda. 

       

14. Penting bagi anda memiliki idealisme 
tinggi. 

       

15. Anda sangat sadar bahwa anda adalah 
seorang profesional yang melayani 
kepentingan umum, bukan pihak 
tertentu. 

       

16. Anda mengetahui tanggung jawab 
hukum yang terkait dengan tugas 
profesional anda. 

       

17. Anda tidak memiliki tanggung jawab 
yang menjadi konsekuensi 
professional anda. 

       

18. Dalam melakukan pemeringkatan 
anda memiliki kecakapan teknis yang 
memadai. 

       



 

Keterangan jawaban: 

SS = Sangat Setuju         ATS = Agak Tidak  Setuju 

S = Setuju          TS =  Tidak Setuju 

AS = Agak Setuju         STS = Sangat Tidak Setuju 

ASTS = Antara Setuju dan Tidak Setuju 

 

NO PERTANYAAN STS TS ATS ASTS AS S SS

1.  Saya mempunyai komitmen yang kuat 

untuk mengejar tujuan pemeringkatan 

yang telah ditetapkan. 

       

2. Saya akan mengusahakan semua 

upaya melebihi apa yang secara 

normal saya kerjakan untuk mencapai 

tujuan pemeringkatan yang telah 

ditetapkan. 

       

3. Sesuatu dapat membuat saya 

melepaskan/ meninggalkan tujuan 

pemeringkatan. 

       

4. Saya pikir tujuan pemeringkatan 

merupakan tujuan yang baik untuk 

dicapai.  

       

5. Saya pikir merupakan hal yang 

sungguh mungkin bahwa tujuan 

pemeringkatan perlu direvisi, 

tergantung pada bagaimana 

keadaannya. 

       

6. Sesungguhnya saya tidak peduli 

apakah saya mencapai tujuan 

rancangan pemeringkatan atau tidak. 

       

7. Sulit bagi saya untuk menerima tujuan 

pemeringkatan secara sungguh-

sungguh. 

       



8. Merupakan hal yang realistis bagi 

saya, berharap untuk mencapai tujuan 

pemeringkatan yang telah diterapkan. 

       

9. Saya merasa banyak mendapat 

keuntungan dengan mencoba untuk 

mencapai tujuan pemeringkatan yang 

telah ditetapkan. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            TIPE KEPRIBADIAN 
 
 
No.  1 2 3 4 5 6 7  
28. 

Santai dalam hal waktu maupun janji.        
Tidak pernah terlambat, disiplin terhadap waktu, 

tertib pada janji. 

29. Dalam kehidupan dan kerja saya merasa tidak perlu 

bersaing.        
Dalam kehidupan dan kerja saya sadar akan 

manfaat dan senang bersaing. 

30. 
Mampu menjadi pendengar yang baik, bersikap 

tenang, sabar dalam menghadapi pembicaraan.        

Dapat menanggapi orang lain bicara dengan 

penuh perhatian, dengan mengangguk dan 

menyambung pembicaraan. 

31. Tidak pernah merasa dikejar waktu mendesak, 

sehingga saya selalu dapat menunggu dengan sabar.        
Selalu merasa tergesa-gesa dan tidak sabar 

menunggu. 

32. Dalam berbicara pelan dan teratur.        Dalam berbicara tegas dan cepat. 

33. Memiliki standar sendiri untuk menilai pekerjaan 

yang baik        Mencari tahu melalui orang lain 

34. 
Dalam mempertimbangkan sesuatu saya cenderung 

untuk bersikap tenang dan berhati-hati.        

Dalam melakukan pertimbangan pun saya selalu 

ingin cepat, karena saya selalu mengerjakan 

semua hal dengan cepat 

35. Mengerjakan sesuatu dengan tenang dan tidak 

tergesa-gesa.        Bertindak dan bekerja serba cepat. 



36. Mengerjakan satu pekerjaan pada satu waktu, satu 

persatu walaupun memiliki minat bekerja yang 

beragam. 
       

Mencoba mengerjakan banyak pekerjaan 

sekaligus pada satu saat dan tidak berpikir kerja 

selanjutnya. 

37. Saat menghadapi masalah saya cenderung untuk 

bersikap santai.        
Dalam menghadapi masalah saya selalu 

bersemangat sehingga terkadang merasa tegang. 

38. Dalam bekerja saya tidak terpengaruh dengan batas 

waktu, santai saja yang penting selesai.        
Saya cenderung terpengaruh dengan batas waktu 

yang diberikan pada saat pemberian tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTASI ETIS 

   

No. Pernyataan STS TS ATS ASTS AS S SS 

39. 
Dalam menjalankan tugas saya boleh merugikan orang lain asalkan 

tidak besar pengaruhnya. 
       

40. 
Penting bagi saya untuk menimbang positif dan negatif, ketika 

melakukan perbuatan bermoral. 
       

41. 
Dalam menentukan sikap, saya selalu memikirkan kehormatan 

organisasi tempat saya bekerja. 
       

42. 
Saya memiliki sikap yang menyatakan bahwa tindakan yang bermoral 

sifatnya ideal. 
       

43. 
Saya percaya bahwa dalam menjalankan tugas saya tidak selalu dapat 

menyenangkan semua orang. 
       

44. 
Saya memiliki sikap yang menyatakan bahwa moralitas tidak selalu 

dapat dianggap sebagai kebenaran. 
       

45. 
Saya yakin bahwa penerapan etika berbeda-beda tergantung pada 

situasinya. 
       

46. Saya yakin bahwa etika bersifat individual.        



PENGHARGAAN 
 
Keterangan Jawaban : 
SS = Sangat Setuju         ATS = Agak Tidak  Setuju 

S = Setuju          TS =  Tidak Setuju 

AS = Agak Setuju         STS = Sangat Tidak Setuju 

ASTS = Antara Setuju dan Tidak Setuju 

     
 Keterangan  STS TS ATS ASTS AS S SS 

47. Anda puas dengan jumlah 
imbalan yang anda terima atas 
kerja yang anda lakukan. 

              

48. Anda puas dengan  imbalan 
yang anda peroleh berdasarkan 
prestasi individu. 

              

49. Anda puas dengan  imbalan 
yang anda peroleh berdasarkan 
prestasi kelompok. 

              

50. Anda puas dengan 
penghargaan/pujian yang anda 
peroleh dari atasan dikarenakan 
kemampuan anda dalam 
melaksanakan tugas dengan 
baik 

              

51. Anda tidak puas dengan cara 
atasan anda dalam membuat 
keputusan 

              

52. Anda puas dengan bimbingan 
yang anda peroleh dari atasan 

              

53. Anda tidak puas dengan 
kepribadian atasan anda secara 
umum 

              

54. Ada banyak kesempatan anda 
untuk memberi masukan/saran 
kepada atasan 

              

55. Anda tidak puas dengan 
kecekatan rekan kerja anda 
dalam menyelesaikan tugas 

              

56. Anda puas dengan hubungan 
antara sesama rekan 

              

57. Anda puas dengan kreativitas 
dan inisiatif rekan kerja anda 
dalam menyelesaikan tugas 

              

58. Anda puas dengan loyalitas 
rekan kerja terhadap 
anda/terhadap rekan kerja yang 
lainnya. 

              



FASILITAS 
 

 
 Keterangan                             Tidak pernah         Sangat Sering 
59. Uang jalan atau uang transportasi 

anda dijamin oleh PTSP/PTSA. 
1 2 3 4 5 6 7 

60. Anda menerima kenang-kenangan 
atau souvenir dari  PTSP/PTSA. 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Hotel/tempat menginap anda telah 
direservasikan oleh PTSP/PTSA. 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Anda dijamu makan malam oleh 
PTSP/PTSA. 

1 2 3 4 5 6 7 

63. Tiket perjalanan anda telah dipesan 
oleh PTSP/PTSA. 

1 2 3 4 5 6 7 

64. PTSP/PTSA membawa anda   jalan-
jalan ke berbagai tempat wisata  
sekitar daerah PTSP/PTSA. 

1 2 3 4 5 6 7 
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